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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4   :  พิจารณาแต่งตัง้บคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษทัแทน
กรรมการท่ีพ้นต าแหน่งในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 

 

 

 

 

1. หลกัเกณฑก์ารพิจารณา    

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 14 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบั
ส่วน 1 ใน 3  

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการที่
ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่ไ็ด้ 

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

3. จากการจบัสลากกรรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการ 17 คน กรรมการทีอ่อกตามวาระในการ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ม ี6 คน  ดงันี้ 
1.  ดร.วรีพงษ์  รามางกรู 
2.  พลเอกส าเภา   ชศูร ี
3.  นางวลัลภา  อสัสกลุ 
4.  ม.ล.ประสบชยั  เกษมสนัต ์   
5.  นายวรีะพงศ ์ศภุเศรษฐศ์กัดิ ์
6.  นายธนา  จานุสรณ์   

4. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมในวนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2559 
พจิารณาแล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 6 คน คือ 1.ดร.วีรพงษ์ รามางกูร          
2.พลเอกส าเภา ชศูร ี 3.นางวลัลภา  อสัสกลุ  4.ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์  5.นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ 
และ 6.นายธนา จานุสรณ์  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง 

1. ดร.วรีพงษ์    รามางกรู 2. นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย ์
3. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร 4. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร 
5. พลเอกส าเภา    ชศูร ี 6. ดร.อรรณพ ตนัละมยั      
7. นางวลัลภา   อสัสกลุ 8. นายสพุงศ ์  ชยตุสาหกจิ 
9. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต์ 10. นายพงษ์สฤษดิ ์  ตนัตสิวุณิชยก์ลุ 
11. นายวรีะพงศ ์  ศภุเศรษฐศ์กัดิ ์ 12. นายปณิต   ตุลยว์ฒันจติ 
13. นายธนา  จานุสรณ์    14. นายธรีพนัธ ์  เตชะศรินุิกลู    
15. ผูแ้ทน กทพ.                   16. ดร.สมบตั ิ  กจิจาลกัษณ์ 
17. นางพเยาว ์  มรติตนะพร   

    Uสิง่ทีส่่งมาด้วย 4 
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ  

สญัชาติ    

 

ดร.วรีพงษ์  รามางกรู 

กรรมการอสิระ 

73 ปี 

ไทย 

 

วฒิุการศึกษา - Doctor of Law (Honorary) 
 Webster University, St.Louis, USA 
- Ph.D. (Economics), University of Pennsylvania, USA 
- M.A. (Economics), University of Pennsylvania, USA 
-    ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์(เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่นที ่1 
     วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   
 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   
 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 30 ธ.ค.2558-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ                                              
บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

2551 - ปัจจุบนั          ประธานกรรมการ บรษิทั ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากดั 

2549 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั 

2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทั โพลเีพลก็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบนั นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมติรภาพ 
 กระทรวงการต่างประเทศ 
2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร 
 บรษิทั ดับ๊เบิล้เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์การท างาน 2537-29 ธ.ค.2558 ประธานกรรมการบรษิทั                                              
บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 2555 - ก.ค. 2556       ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 2539 - พ.ค. 2555 กรรมการ บรษิทั การบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 2549 - เม.ย. 2554 กรรมการ บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
 2549 - ม.ีค. 2551 สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

2548 - ก.พ. 2550  ประธานกรรมการ  
 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
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ประสบการณ์การท างาน 2544 - 2545 ประธานกรรมการบรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
2543 สมาชกิวุฒสิภา 

2540 รองนายกรฐัมนตร ี
2535                  รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการคลงั 
2533 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
2523 - 2531 ทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ี

การถือหุ้นบริษทั ไม่ม ี  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บรษิทั โพลเีพลก็ส(์ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ดับ๊เบิล้เอ(1991) จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บรษิทั ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากดั 
2549 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั 
2547 - ปัจจุบนั นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมติรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ
  

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ี     
แข่งขนั / กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ
ของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั  

 
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2558 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั                       1/1 ครัง้  

วนั เดือน ปี ท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการ 

30  ธนัวาคม 2558 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ก่อนการควบบรษิทั ซึง่มผีลงานดงันี้ 
1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะประธานกรรมการบรษิทั มบีทบาทส าคญัในการชีน้ าและ 

ใหค้ าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อร่วมกนัก าหนด
นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท พร้อมทัง้ก ากบัดูแลให้ ฝ่าย
จดัการด าเนินการให้เป็นตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิล 

2. ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ก ากบัดูแลการแสดงความคิดเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุมให้อยู่ในประเด็นและ
เป็นไปโดยเรยีบรอ้ย สามารถขจดัความขดัแยง้ในทีป่ระชุมและสรา้งความเหน็
ร่วมกนัเป็นมตขิองทีป่ระชุมไดเ้ป็นอย่างด ี

3. ดูแลและจดัการให้การด าเนินการของบรษิัทเป็นตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท           
บนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
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นิยามกรรมการอิสระ        :         บรษิทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึง่เขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. 
หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการถอืหุน้ในบรษิทั คอื กรรมการอสิระของบรษิทัต้องถือหุน้ในบรษิทัไม่เกนิ   0.5% ของ
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย            
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ 
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

ไม่ม ี

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื          
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว  ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีทีก่รรมการ
อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ านาจควบคุม        
ของบรษิทั 

ไม่เป็น 

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่         
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย 

ไม่เป็น 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุน้ที่มนีัย หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิบรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึง
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
กบับุคคลเดยีวกนั 

ไม่ม ี

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ี
ซึง่มผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
 

ไม่เป็น 
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6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื 
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ไม่เป็น 

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ไม่เป็น 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรือบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาทีร่บั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

ไม่ม ี

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไม่ม ี
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ  

สญัชาติ 

 

พลเอกส าเภา  ชศูร ี

กรรมการอสิระ  

75 ปี 

ไทย 

 
วฒิุการศึกษา - โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 

- Royal Military Academy (Saint Cyr), France 

- โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก  

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่นที ่6  

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   
 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 30 ธ.ค. 2558-ปัจจุบนั     กรรมการบรษิัท  กรรมการตรวจสอบ และ                   
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 2556 - ปัจจุบนั               นายกสภามหาวทิยาลยั    

                                  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2555 - ปัจจุบนั               ประธานกรรมการ   

                                  บรษิทั ท ีไอ พ ีเอส จ ากดั 

2544 - ปัจจุบนั               ประธานกรรมการ  
                                  บรษิทั ทศภาค จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 2547-29 ธ.ค.2558          กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ 
                                  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

 2550 - 29 ธ.ค.2558        ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง                   
บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 2543 - 2544                  ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ กระทรวงกลาโหม  

การถือหุ้นบริษทั         ไม่ม ี  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 
 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2556 - ปัจจุบนั               นายกสภามหาวทิยาลยั    

                                  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2555 - ปัจจุบนั               ประธานกรรมการ   

                                  บรษิทั ท ีไอ พ ีเอส จ ากดั 

2544 - ปัจจุบนั               ประธานกรรมการ  
                                  บรษิทั ทศภาค จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2558 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั              1/1 ครัง้  

วนั เดือน ปี ท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการ 

30  ธนัวาคม 2558 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนบรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ก่อนการควบบรษิทั ซึง่
มผีลงานดงันี้ 
1. ไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดใ้หค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ

และ เป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวน
ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทั และพจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการ 

3. ปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งในการให้
ขอ้เสนอแนะ ติดตามการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีดูแลและ
ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
บรหิารความเสีย่ง 

นิยามกรรมการอิสระ        :         บรษิทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึง่เขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก .ล.ต. 
หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการถอืหุน้ในบรษิทั คอื กรรมการอสิระของบรษิทัตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิ 0.5% ของจ านวน
หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย            
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ 
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

ไม่ม ี

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรือ          
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว  ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้  ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีทีก่รรมการ
อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

ไม่เป็น 
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3.  ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่         
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย 

ไม่เป็น 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ที่มนีัย หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุ รกจิบรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึง
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
กบับุคคลเดยีวกนั 

ไม่ม ี

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ี
ซึง่มผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ไม่เป็น 

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื 
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ไม่เป็น 

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ไม่เป็น 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาทีร่บั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

ไม่ม ี

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไม่ม ี
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บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ  

สญัชาติ    

 

นางวลัลภา  อสัสกุล 

กรรมการอสิระ 

66 ปี 

ไทย 

วฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์ University of Detroit, USA 
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 

-    หลกัสตูร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 5/2551 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-    หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2551 
      สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
-    หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 86/2550 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
 

30 ธ.ค. 2558-ปัจจุบนั    กรรมการบรษิทั  
                                บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั             กรรมการ บรษิทั โอเชยีนพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั             กรรมการ บรษิทั วนีิไทย จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจุบนั             กรรมการ บรษิทั สยามเอสเตท จ ากดั  
2552 - ปัจจุบนั             กรรมการความเสีย่ง บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จ ากดั 
2549 - ปัจจุบนั             กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จ ากดั 
2551 - ปัจจุบนั             กรรมการ  บรษิทั อ าพนั จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 2553 - 19 ม.ค. 2559     กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั       
2553 - 29 ธ.ค. 2558     กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
                                บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2552 - 29 ธ.ค. 2558     กรรมการอสิระ  
                                บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 29 ธ.ค. 2558     ประธานคณะกรรมการความเสีย่ง  
                                บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2551 - 2557                กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จ ากดั 
2547 - 2550                รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2538 - 2547                ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

การถือหุ้นบริษทั ไม่ม ี  



  

 
17 

CONTINUATION 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน               
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2555 - ปัจจุบนั         กรรมการ บรษิทั วนีิไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2556 - ปัจจุบนั         กรรมการ บรษิทั โอเชยีนพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั  
2553 - ปัจจุบนั         กรรมการ บรษิทั สยามเอสเตท จ ากดั 
2552 - ปัจจุบนั         กรรมการความเสีย่ง บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จ ากดั 
2551 - ปัจจุบนั          กรรมการ  บรษิทั อ าพนั จ ากดั 
2549 - ปัจจุบนั         กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั  

                                           
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2558 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั              0/1 ครัง้  

วนั เดือน ปี ท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการ 

30  ธนัวาคม 2558 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ก่อนการควบบรษิทั ซึง่มผีลงานดงันี้ 

1. ใหค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการและพจิารณากลัน่กรองงานที่
เสนอคณะกรรมการ 

2. เสนอความคดิเหน็และขอ้แนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบรหิารจดัการ
ทางการเงนิของบรษิทั 

นิยามกรรมการอิสระ  :   บรษิทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึง่เขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. หรอืตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการถอืหุน้ในบรษิทั คอื กรรมการอสิระของบรษิทัตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิ 0.5% ของจ านวนหุน้ทีม่ ี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย            
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ 
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

ไม่ม ี

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า  หรอื          
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว  ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีทีก่รรมการ
อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ านาจควบคุม        
ของบรษิทั 

ไม่เป็น 
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3.  ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่ เป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่         
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย 

ไม่เป็น 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ที่มนีัย หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิบรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึง
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
กบับุคคลเดยีวกนั 

ไม่ม ี

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ี
ซึง่มผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
 

ไม่เป็น 

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื 
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ไม่เป็น 

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ไม่เป็น 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรือบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาทีร่บั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

ไม่ม ี

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไม่ม ี
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CONTINUATION 

บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ  

สญัชาติ    

 

ม.ล.ประสบชยั  เกษมสนัต ์

กรรมการบรษิทั  

61 ปี 

ไทย 

 

วฒิุการศึกษา - M.S. (Civil Engineering) Stanford University, USA 
- M.S ( Operation Research) Stanford University, USA 
- B.S. (Civil Engineering , Mathematics) Virginia Military Institute ,Virginia , USA 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่น 3 พ.ศ. 2556 
  สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร  รุ่นที ่50  
  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ พ.ศ. 2550 
-  หลกัสตูรประกาศนียบตัรกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ พ.ศ. 2550 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   
 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) รุ่น 33/2546 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
 

30 ธ.ค. 2558-ปัจจุบนั   กรรมการบรษิทั  
                               บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์การท างาน 2539 - 19 ม.ค. 2559    กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
                               บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั      
2537 - 29 ธ.ค. 2558    กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร  
                               บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558  ประธานคณะทีป่รกึษากระทรวงกลาโหม 
2555 - ก.ย. 2556        รองปลดักระทรวงกลาโหม 
2553 - ก.ย. 2555        ทีป่รกึษาพเิศษ 
                               ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม  
2552 - 2553              ผูอ้ านวยการส านกังานสนบัสนุน 
                              ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม  
2550 - 2552              หวัหน้าส านกังานจเรทหารทัว่ไป กระทรวงกลาโหม 
2548 - 2549              หวัหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ าเสนาธกิารทหาร 
                              กองบญัชาการทหารสงูสดุ กระทรวงกลาโหม 
2546 - 2548              กรรมการบรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั 
  

การถอืหุ้นบริษทั ไม่ม ี
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CONTINUATION 

การด า ร งต า แหน่ ง ใน กิจการ อ่ืน          
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

การด า ร งต า แหน่ ง ใน กิจการ อ่ืน          
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  (ปัจจบุนั) 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั 

 
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2558 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั              0/1 ครัง้  

วนั เดือน ปี ท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการ 

30  ธนัวาคม 2558 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ก่อนการควบบรษิทั ซึง่มผีลงานดงันี้ 

1. ใหค้ าแนะน าปรกึษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการและพจิารณากลัน่กรองงาน              
ทีเ่สนอคณะกรรมการ 

2. ใหค้ าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์และสง่เสรมิการก ากบัดแูลกจิการทีด่จีนบรษิทัไดร้บั
การประเมนิอยู่ในเกณฑท์ีด่ ี
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CONTINUATION 

บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ  

สญัชาติ    

 

นายวรีะพงศ ์ ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์

กรรมการบรษิทั  

 50 ปี 

ไทย 

 

วฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท  เศรษฐศาสตร ์(การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2555 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 

 

30 ธ.ค.2558–ปัจจุบนั    กรรมการ 
                               บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบนั              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส  
                               ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ 2 
                                      ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์การท างาน 2555 – 29 ธ.ค. 2558    กรรมการ 
                               บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2557              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุ่ม 
                               ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2553 – 2554              ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส  ผูบ้รหิารกลุ่ม 
                               ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2548 – 2553              ผูอ้ านวยการฝ่าย ผูบ้รหิารฝ่าย 
                                     ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นบริษทั ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน               
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2557 – ปัจจุบนั              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส  
                               ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ 2 
                                      ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 
 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั  

                                           
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
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CONTINUATION 

การเข้ารว่มประชุมในปี 2558 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั              1/1 ครัง้  

วนั เดือน ปี ท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการ 

30  ธนัวาคม 2558 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ก่อนการควบบรษิทั 
ซึง่มผีลงานดงันี้ 

1.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการของ BMCL ซึง่ท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าปรกึษาทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการและพจิารณากลัน่กรองงานทีเ่สนอคณะกรรมการ 

2.  เสนอความคดิเหน็และขอ้แนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในดา้นการบรหิารจดัการ
ทางการเงนิของ BMCL 
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CONTINUATION 

บุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

ช่ือ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ  

สญัชาติ    

 

นายธนา  จานุสรณ์ 

กรรมการบรษิทั  

60 ปี 

ไทย 

 

วฒิุการศึกษา -  ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์
   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  - 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
 

30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั     กรรมการ 
                                   บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจุบนั                   กรรมการ 
                                           การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย                               
2558 - ปัจจุบนั                ทีป่รกึษาส านกังบประมาณ     
                                   ส านกังบประมาณ 

ประสบการณ์การท างาน 2558                            กรรมการ 
                                   บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2557                  ผูอ้ านวยการส านกัจดัท างบประมาณดา้นความมัน่คง 2 
                                   ส านกังบประมาณ         

การถือหุ้นบริษทั                                    ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน               
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน (ปัจจบุนั) 

2558 - ปัจจุบนั            กรรมการ 
                                    การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย                               
2558 - ปัจจุบนั          ทีป่รกึษาส านกังบประมาณ     
                             ส านกังบประมาณ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั / 
กิจการเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั 

- กรรมการ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

การเข้ารว่มประชมุในปี 2558 - ประชุมคณะกรรมการบรษิทั              1/1 ครัง้  
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วนั เดือน ปี ท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการ 

30  ธนัวาคม 2558 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

เป็นกรรมการบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)ที่ได้รบัแต่งตัง้ในวนัที ่            
5 พฤศจกิายน 2558 และเป็นกรรมการบรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 จงึยงัไม่มผีลงานในระหว่างด ารง
ต าแหน่งกรรมการ แต่เป็นกรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิรถไฟฟ้า 
สามารถเสนอความคดิเห็นและข้อแนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเดียวกับกิจการของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย และสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการที่ด ีโดยเป็นกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิาร ซึง่มปีระสบการณ์ใน
ธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด าเนินการอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




